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Usnesení  

k zápisu č. 3 zasedání Zastupitelstva obce Vlkov  

dne 16. 12. 2022  

 
 
 
1/3/2022:  

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje rozpočet Obce Vlkov na rok 2023 jako schodkový 
s příjmy 7 623 600 Kč, výdaji 11 943 910 Kč a financováním ve výši 35 000 Kč a 134 057 Kč, 
v členění na závazné ukazatele paragrafy. Schodek rozpočtu ve výši 4 454 367 bude uhrazen 
z přebytku finančních prostředků minulých let. 
Schváleno 5 hlasy.   

2/3/2022:  

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Obce Vlkov na rok 2024 
a 2025.    
Schváleno 5 hlasy.   

3/3/2022: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje společnost Marius Pedersen a.s., Hradec Králové, pro 
realizaci zakázky svoz komunálního odpadu v obci Vlkov v r. 2023 a 2024 v ceně 
459 802,20 Kč vč. DPH. 
Schváleno 5 hlasy.   

4/3/2022: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu mezi společností Marius Pedersen a.s., Hradec 
Králové, a Obcí Vlkov, týkající se svozu komunálního odpadu v obci Vlkov v r. 2023 a 2024 
v ceně 459 802,20 Kč vč. DPH a po odsouhlasení právníkem obce pověřuje starostu jejím 
podpisem. 
Schváleno 5 hlasy.  

5/3/2022: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje žádost pana Petra Hynka o navýšení dotace z rozpočtu 
obce na rok 2023 na podporu provozu prodejny o 70 000 Kč (na celkových 120 000 Kč). 
Schváleno 5 hlasy.  

6/3/2022: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace 
z rozpočtu Obce Vlkov v r. 2023 Petru Hynkovi, Vlkov, kterým se navyšuje částka poskytnuté 
dotace na 120 000 Kč, a pověřuje starostu jeho podpisem. 
Schváleno 5 hlasy.  
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7/3/2022: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje závazek obce Vlkov, že se na provozu prodejny Petra 
Hynka ve Vlkově bude v roce 2023 ze svého rozpočtu podílet. 
Schváleno 5 hlasy.  
 

8/3/2022: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu 
Královéhradeckého kraje 23RRD10 Podpora provozu prodejen na venkově v r. 2023 ve výši 
60 000 Kč. Celkové náklady projektu činí 120 000 Kč. 
Schváleno 5 hlasy.  

9/3/2022: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o zabezpečení odvozu a likvidace bioodpadu 
mezi společností ROLANA s. r. o, Černilov a Obcí Vlkov. Cena za dopravu (odvoz) 
bioodpadu činí 1 000 Kč bez DPH za 1 hodinu práce traktoru, za nakládku bioodpadu 
1200 Kč bez DPH za1 hodinu práce nakladače a za samostatný bioodpad 200 Kč za1 tunu 
bioodpadu bez DPH. 
Schváleno 5 hlasy.  

10/3/2022: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o shrnování sněhu mezi Obcí Vlkov 
a Miroslavem Kudrnáčem, Vlkov 109. Předmětem smlouvy je shrnování sněhu v obci Vlkov 
v roce 2023 za cenu 500 Kč/hod. bez DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. 
Schváleno 5 hlasy.  
 
11/3/2022: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje uzavření dohody o provedení práce na r. 2023 mezi Obcí 
Vlkov a členem zastupitelstva panem Martinem Felcmanem. 
Schváleno 4 hlasy.  Zdržel se 1. 
 
12/3/2022: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje od 1. 1. 2023 finanční hodnotu věcných darů na vítání 
občánků ve výši 1 200 Kč. Finanční hodnota věcných darů jubilantům činí 1 000 Kč pro 
půlkulatá a kulatá výročí a 700 Kč pro ostatní výročí. Hodnota květiny (do 250 Kč) předávané 
jubilantce nebude do stanoveného limitu na věcné dary započítána. 
Schváleno 5 hlasy.   
 
13/3/2022: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje od 1. 1. 2023 hodinovou sazbu odměny za údržbu 
veřejné zeleně v rámci dohod o provedení práce ve výši 150 Kč/hod. 
Schváleno 5 hlasy. 
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14/3/2022: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje od 1. 1. 2023 měsíční odměnu za vedení obecní knihovny 
v rámci dohody o provedení práce ve výši 2 500 Kč. 
Schváleno 5 hlasy. 
 
 
15/3/2022: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje a stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce 
k provádění jednotlivých rozpočtových opatření na rok 2023 do výše 100 000 Kč. 
Schváleno 5 hlasy. 
 
16/3/2022: 

Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje dodatek ke smlouvě o svozu odpadu s firmou Marius 
Pedersen a.s., Hradec Králové, obsahující ceny za svoz komunálního odpadu od 1. 1. 2023, 
a pověřuje starostu jeho podpisem. 
Schváleno 5 hlasy. 
 
 
 
 
 
Ing. Jaroslav Veverka, starosta                        PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D., místostarosta 


